SAMENWERKINGSCONVENANT
Samenwerking van scholen van (speciaal) basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost inzake passend onderwijs

1. Aanleiding
Sinds vele jaren wordt in Amsterdam Zuidoost nauw samengewerkt ten aanzien van passend
onderwijs. Ook na de veranderingen van wet- en regelgeving op 1 augustus 2014 continueren de
schoolbesturen van basisscholen in Amsterdam Zuidoost deze samenwerking.
2. Doelstelling en uitgangspunten
In Amsterdam Zuidoost is sprake van intensieve samenwerking van scholen, waarbij leraren,
intern begeleiders, directeuren en andere betrokkenen werken aan een gemeenschappelijke
doelstelling.
Deze doelstelling is gericht op het realiseren van passend onderwijs en ondersteuning voor alle
kinderen in Amsterdam Zuidoost, waarbij hulp snel en adequaat, in zo licht mogelijke vorm, zo
dicht mogelijk bij huis, door de meest aangewezen persoon of instelling wordt gegeven.
Het benutten van de in (scholen van) Zuidoost beschikbare kennis en ervaring geldt hierbij als
uitgangspunt.
3. Doelgroep
Alle kinderen in het primair onderwijs (leeftijd van 4-12 jaar) vormen de doelgroep van de
samenwerkende schoolbesturen/scholen in Amsterdam Zuidoost; kinderen met ondersteuningsbehoefte(n) in het bijzonder.
4. Partijen en vorm van samenwerking
De volgende schoolbesturen van onderwijsinstellingen PO in A’dam Zuidoost gaan een convenant
met elkaar aan:
 Stichting Sirius
 Stichting Bijzonderwijs
 Stichting Hindoe onderwijs
 Stichting Islamitische Basisscholen IQRA
 Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente
 Stichting Kolom
 Stichting Evangelische Basisscholen
 Stichting Spirit Basisscholen
De genoemde schoolbesturen werken in Amsterdam Zuidoost samen binnen de Stichting Primair
Onderwijs Zuidoost.
5. Financiën
Alle onder 4. genoemde schoolbesturen dragen financieel bij aan de realisatie van de samenwerking ten aanzien van passend onderwijs. De hoogte van deze bijdrage wordt naar rato van het
leerlingenaantal bepaald en wordt door de schoolbesturen voor aanvang van het nieuwe
schooljaar voldaan.
6. Besluit
De schoolbesturen besluiten de samenwerking te continueren met als doel om passend onderwijs
in het basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost verder te bevorderen.
De schoolbesturen leveren een evenredige financiële bijdrage (naar rato van het leerlingenaantal)
voor de voorbereiding en uitvoering van op te stellen beleid ten aanzien van passend onderwijs
Pagina 1

Zuidoost, gebaseerd op het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Amsterdam
Diemen, waarin aandacht is voor professionalisering en begeleiding, advies en ondersteuning,
kennisdeling en (interne en externe) samenwerking en onderzoek.
7. Werkwijze
De coördinatiegroep Expertise Netwerk Zuidoost (ENZO) adviseert inzake het jaarlijkse beleidsen actieplan en de begroting en zorgt jaarlijks voor de eindevaluatie (zie ook onder 9 en 10).
In de coördinatiegroep, welke voor de duur van twee schooljaren wordt benoemd, zijn zes
schooldirecteuren vertegenwoordigd, alsmede de orthopedagoog van het Adviesloket en de
coördinator. De bijeenkomsten van de coördinatiegroep worden voorbereid en voorgezeten door
de coördinator en worden secretarieel ondersteund.
8. Verantwoordelijkheden
Het bestuur van BOOZ draagt de (eind)verantwoordelijkheid voor de voornoemde samenwerking
en heeft de dagelijkse leiding belegd bij de directeur van het Projectenbureau Primair Onderwijs
Zuidoost. De coördinatiegroep ENZO is belast met de voorbereiding en uitvoering van taken,
welke voortvloeien uit de samenwerking ten aanzien van passend onderwijs in Amsterdam
Zuidoost.
9. Duur en einde
De duur van het convenant is vier schooljaren, te weten schooljaren 2016/2017 t/m 2019/2020.
Tijdig vóór het einde van schooljaar 2017/2018 wordt door de coördinatiegroep ENZO en het
bestuur van BOOZ de samenwerking grondig geëvalueerd en bepaald of deze zal worden
gecontinueerd.
10. Evaluatie
Op het moment van evaluatie kan door partijen, mondeling en/of schriftelijk, worden aangegeven
dat de samenwerking wordt opgezegd. Na evaluatie en zonder opzegging worden partijen geacht
in het volgende schooljaar samen te werken en daaraan financieel bij te dragen.
11. Geschillen
Partijen zullen met elkaar in overleg treden om geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende
met enige bepaling uit deze overeenkomst, onderling op te lossen. Geschillen die niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan een geschillencommissie bestaande uit
drie leden. De geschillencommissie zal gedurende de schooljaren 2016/2017 t/m 2019/2020
bestaan uit een vertegenwoordiging van de coördinatiegroep.
De geschillencommissie brengt een advies uit aan het bestuur van BOOZ.
Aldus overeengekomen en in achtvoud opgemaakt,
Amsterdam Zuidoost, 1 oktober 2016,

De schoolbesturen:
Stichting Sirius, mevrouw M. Brouwers
Stichting Bijzonderwijs, de heer H.E.M. Dobbelaar
Stichting Hindoe Onderwijs, de heer R. Ramnewash
Stichting Islamitische Basisscholen IQRA, de heer R.M. Kasiem
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Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente, de heer G. Lashley
Stichting Kolom, de heer J. de Wit
Stichting Evangelische Basisscholen, de heer M. de Vries
Stichting Spirit Basisscholen, de heer J. Boomsma
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